
 
 

 
 

www.fiu-frederiksberg.dk // facebook.com/2000fiu 

Frederiksberg Idræts-Union 
Jens Jessen Vej 16 
2000 Frederiksberg 

Tlf. 3877 6000 
fiu@fiu-frederiksberg.dk 

 

 

  Dato: 11. oktober 2022 

Tilstede: Thomas Wessel, Brugergruppeformand, Aikido 

    Nicolai Sichlau, Bestyrelsesrepræsentant 

    Bosse Bandowski, FRB. Volley 

    Malthe Barrett, CBS Sport 

    Evelyn Cudjoe, CBS Sport 

    Henrik Engell-Hedager, Frb. Sport Stacking Klub 

    Per Rindom, Falcon Basket 

    Ann-Louise Nielsen, Centerleder 

    Anette Larsen, Halinspektør 

  Afbud:   Jan Bøgvad, Aikido 

    Simon Holm, VLI Volley 

Referat af Brugergruppemøde: 

1. Godkendelse af referat fra den 17. maj 2022 
Godkendt 
 

2. Meddelelser fra: 

Formanden 

Thomas har været til formandsmøde. Der fik de at vide, at Brugergruppen er beslutningsdygtige på 
 mange områder.  

På mødet blev der talt om, at FIU skal informere om, hvad der foregår i FIU. 

Thomas har fået at vide, at der ikke står klublokaler på nogle lokaler. Der er flere foreninger i  
 Büllowsvejhallen, der gerne vil benytte de rum som Falcon og volley har til rådighed. 
   

Halinspektøren/Centerlederen 

Der bliver hurtigst muligt sendt besked ud om aflysning i forhold til Folketingsvalg, da   
 Büllowsvejhallen er et valgsted. 

Der er kommet tre nye medarbejdere, alle med kendskab til idrætsanlæg. 

Brugergruppemøde i Bülowsvejhallen kl. 17.00 
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Vi afventer om kommunen vil føre nye rør, derfor er loftspladerne nogle steder taget ned. 

Frederiksberg Kommune har besluttet, at Rum temperaturen skal være 19 grader. 

FIU’s repræsentant 

FIU undgår besparelser. 

3. Forslag til, hvordan vi kan nedsætte el/energi forbruget i hallen 

Der kom rigtig mange produktive forslag til at nedsætte energiforbruget i Büllowsvejhallen: 

Nedsætte temperaturen på brugsvandet 

Elektriske termostater på radiatorerne 

Dørlukker til depotet for at holde på varmen 

Gennemgang af lyskilder 

Der var håndsrækning på de ovennævnte forslag. 5 stemte for og 1 stemte ikke.   
  

4. Ønsker til budget 2023(ikke idrætsfaciliteter) 

Et ønsker er HDMI stik+USBC stik til mødelokalets projektor 

Der skrives til Anette senest tirsdag i uge 43 om ønsker til budget 2023 

5. Bedre udnyttelse af kontoret på 1. sal. Brugergruppen vil gerne have dette punkt på 
dagsorden 
 
Bedre udnyttelse af kontoret på 1. sal. Det bliver kun brugt enkelte gange om ugen og brugt 
til opbevaring. Kontoret kan indgå som mødelokale igennem bookingportalen, så flere 
foreninger i BH kan benytte faciliteterne.  

Alle blev enige om, at Falcon og Volley skal rydde op i lokalet som de deler. 

Skal være en bedre udnyttelse af lokalet. Foreninger snakker sammen om brug af lokalet. 

Foreningerne skal melde tilbage til Anette om ønsker til indretningen af lokalet i udgangen 
 af november måned.  

Thomas og Anette holder et møde vedr. Mødelokalet. 

         6. Nyt fra klubberne 

Henrik fortalt om deres EM i Sport Stacking som blev en kæmpe succes, alle som deltog havde kun   
 positive tilbagemeldinger. 

Frb. Volley har fået færre træningstider. Mange hold som træner i Kedelhallen. Har kampe i  
 Büllowsvejhallen. 
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Mangler trænere til deres hold. 

Er ikke tilfredse med cafeen i Büllowsvejhallen, da cafeen ikke har åbent hele tiden pga. at    
    personalet skal lukke over i Hermeshallen. Ann-louise har aftalt med volley om, hvornår og 
hvordan      der kan købet i cafeen. 

Frem til 21.45 kan volley købe i cafeen og igen ca. Kl. 22.45 

CBS - går fint. Volley har pæn tilslutning til deres hold. 

Falcon Basket fylder deres hold til bristepunktet. Har fået nye haller at spille i. Mangler trænere.  
 vandt i sidste sæson 7 trofæer. 

Aikido fik i sommers ødelagt deres måtter pga. Vandskade, fik hurtigt nogle nye måtter. Har fået 
  nye træningstider, som fungerer rigtig godt. Har startet børnehold op igen og fået et 
juniorhold. 

CBS- karate låner Aikidos måtter.  Der er graduering i efteråret. 
 
 7. Næste møde. 

       Tirsdag den 15. november kl. 17.00  

    8. EVT. 

        Falcon Basket er meget glade for de tre nye  medarbejdere som er rare og venlige. 

        Lugt i omklædningsrummet er fjernet. 

        Falcon ønsker at bruge det omklædningsrum som Aikido får låst pga. de låser deres tasker inde i       
 omklædningsområdet. Der bliver arbejdet på en løsning på opbevaring af taskerne, så alle kan   
 bruge omklædningsrummet.  

Den midterste kurv bliver lavet, Gevind på de andre kurve er blevet smurt. 

Metaldækslerne i gulvet bliver ofte væk, er blevet fundet igen.  

Der er fem røde pinde tilbage – Ann-Louise køber nogle nye pinde.  

Kontrolpulten er slidt 

Når der er kampe skal personalet lede efter tingene. 

Kufferten med mikrofoner m.m. er forsvundet. 

Der kan tages et billede af tingene og lave en liste, hvad det er der lånes. 

Referent Anette Larsen 
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